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1 Opening en vaststelling agenda
Daphny opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen welkom. De vergadering na
vanavond vindt plaats op 7 januari. De vergadering van 12 november vervalt omdat er
dan veel afwezigen zijn i.v.m. de open avond van In Holland in Haarlem.
2 Schoolzaken KSH
Deze keer even een andere volgorde van de agenda omdat Monique maar kort
aanwezig kan zijn.

Eerste periode van dit schooljaar is de KSH goed doorgekomen. Het lukt steeds beter
om het grote aantal leerlingen te managen. Het evalueren van de grote groep moet
nog gebeuren.
Na de vakantie gaat de KSH weer van start met huiswerkklassen. Na de vakantie vindt
op 29 oktober ook een ouderklankbordvergadering plaats. De mening van ouders is
belangrijk en zal aan de hand van een spel gepeild worden.
Er zullen verbouwingen plaats gaan vinden aan het gebouw. Na de vakantie is er een
40 minuten rooster voor alle leerlingen, de week erna een toets week voor de hogere
klassen.
Er zijn klachten binnengekomen over de weinige keuzes voor de studiereizen. Er
worden een of twee bestemmingen bij gezocht. Het betreft hier verschillende reizen
voor verschillende prijzen die worden aangeboden. Monique gaat nog navragen hoe
het kan dat VWO4 geen/weinig keuze heeft voor de studiereizen.
3 Verslag vorige vergaderingen d.d. 10 september 2019
Er zijn geen opmerkingen over de vorige notulen.
4 Mededelingen/binnengekomen stukken /e-mail
Daphny kan nog niet inde email van de KSH. Rechten moeten nog toegekend worden.
Seb is hier mee bezig.
5 Onderlinge taakverdeling commissie
Jaarvergadering
Kerst en Pasen
Open avonden
Tweede thema-avond mei 2020
Prom Night
Diploma-uitreiking
BBQ-avond nieuwe brugklassers

Seb, Petra en Daphny
Sandra, Linda en Seb
voor zoveel mogelijk iedereen
Seb
Petra, Jolanda, Bertine, Maysam
Petra, Jolanda, Seb, Angelique, Eveline
invulling volgt tzt.

6 Thema-avond d.d. woensdag 20 november 2019 en 20 mei 2020
De thema-avond van 13 november is verplaatst naar 20 november omdat In Holland
open dagen organiseert op 12 & 13 november. De jaarvergadering begint om 19.00
tot 19.30 uur. De thema-avond zal starten om 19.30 uur.
Op 20 november zal de thema-avond in samenwerking met KiKid georganiseerd
worden. De thema-avond van 20 mei zal gaan over alcohol en drugs.

7 Jaarvergadering 2019
De jaarvergadering staat gepland op 20 november aanstaande. De draaiboeken zijn
besproken en verschillende items zijn geschrapt.
8 Financieel verslag
a. Besluit inzake budget t.b.v. decanaat
De sectie tekenen heeft gevraagd om een ladekast van € 1.500, -- waarin
tekeningen opgeruimd kunnen worden., de science afdeling wil een leerunit van
€ 1.200, --. Daarnaast is er vraag naar koptelefoons van € 30,-- per stuk. Besloten
wordt om voor dit jaar de ladekast aan te laten schaffen. Daarnaast voor € 1.000, - koptelefoons om beter te kunnen concentreren. Dit zouden er dan ongeveer 33
zijn maar wellicht kan er nog een mooie prijs worden afgesproken met de
leverancier. Daphny informeert nog of er ook behoefte is aan gewone
koptelefoons. De science unit wordt onthouden voor volgend jaar.
b. Kascommissie t.b.v. verantwoording budget 2018-2019
Voor de kascontrole worden nog 1 of 2 mensen gezocht. Mocht een van de
ouderraad leden iemand kennen met financiële kennis, dan graag doorgeven aan
Seb.
c. Begroting 2019-2020
Volgend jaar wordt de diploma-uitreiking van havoleerlingen ook in tweeën
gesplitst.
9 Belangrijke data:
19 december 2019
30 & 31 januari 2020
20 mei 2020
22 juni 2020
30 & 31 juni en 1 juli 2020

Kerstgala
Open dagen
Prom Night
BBQ nieuwe brugklassers
Diploma-uitreikingen

Data volgende vergadering(en)
07 januari, 03 maart, 21 april, 02 juni 2020

10 Rondvraag & sluiting
Seb vraagt aan Maysam wat zij zou kunnen betekenen voor eventuele leveringen qua
drank, frisdrank, etc. Seb laat nog weten wat er zoal nodig is voor de diplomauitreikingen en dan kan Maysam er een prijsopgave van maken. Maysam laat al wel
weten geen taps te hebben voor bier omdat dit veel problemen oplevert als mensen
dit gebruiken die er niet mee om weten te gaan. Ter info voor de afwezigen: Maysam
is eigenaar van een Gall & Gall in Amsterdam.
11 Openstaande actiepunten na 15-10-2019
Nummer

Omschrijving

Actiehouder

1 (18/6)

Feedback m.b.t. aangepaste pauzes
meenemen in evaluatie
Thema avond cyberpesten vindt plaats
zonder kinderen. Seb legt dit vast. Het
budget ligt op € 1.800,-- per thema
avond.
2e thema avond 2020 – drank & drugs
Contact HVC voor info
Documentatie thema-avond
doorsturen aan Seb
Bijgewerkte versie begroting 20192020 verspreiden onder OR-leden

Mark

2 (18/6)

3 (18/6)
4 (10/09)
5 (10/9)

Status

Mascha en
Monique
Seb
Mascha
Seb

Wordt
verspreid op
papier.

